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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
MAART 
wo 23 Jaarvergadering AVKP met lezing Kasteel 

Loevesteijn en haar bouwhistorie* 
za 26 Excursie Den Bosch 
 
APRIL 
za 2 Studiedag Archeologie en Bouwhistorie* 
zo 3 Archeoloop Drunense Duinen* 
za 9 AVKP-regiodag* 
zo 10 Studiedag ‘Onderzoek van de Tweede 

Wereldoorlog’. Raakvlak van herinnering, 

historie én archeologie? Sectie 
Archeologie NBG en Brabants Heem*  

za16 Algemene Ledenvergadering AWN 
 
MEI 
wo 3 Lezing Vuursteen* 
za 28 Leer op Loevestein* 
 
Meer informatie over deze activiteiten met * 
staat verderop in dit nummer 
 

 
Wist u dat... 
 
- Op 23 maart de jaarvergadering van AVKP plaatsvindt 
- dat deze wordt gevolgd door een korte lezing van Haro van Galen over 650 jaar Slot Loevesteij 
- Er dit keer veel nieuwe aanwinsten zijn in de bibliotheek 
- De 85ste excursie van AVKP heeft plaatsgevonden en dat deze naar Brussel ging 
- Het bestuur de 100ste vergadering heeft gehad...  
- ... en ze dat niet in de gaten hadden  
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
650 jaar Loevestein tijdens jaarvergadering 
Slot Loevestein, gelegen in het westelijke puntje 
van de Bommelerwaard waar Maas en Waal 
samenstromen, bestaat 650 jaar in 2011. Haro ver-
telt tijdens deze lezing over de ontwikkeling van 
het kasteelcomplex in vogelvlucht met foto’s, oude 
afbeeldingen en reconstructietekeningen. Door 
archeologisch-, bouwhistorisch- en archiefonder-
zoek kan nu een beeld geschetst worden van de 
ontwikkeling van Loevestein. Dit kasteel begon als 
een eenvoudige toren, groeide uit tot het grootste 
middeleeuwse kasteelcomplex van Nederland en 
werd later als gemoderniseerd fort een onderdeel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Juist de 
combinatie van archeologie, bouwhistorie en 
archiefonderzoek levert een veel completer 
historisch beeld oplevert dan afzonderlijke studies. 
23 maart, 20 uur, ACE 
 
Excursie Den Bosch 
Zoals al aangekondigd per Nieuwsflits vindt op 
zaterdag 26 maart een excursie naar Den Bosch 

plaats. We gaan onder leiding van stads-
archeoloog Ronald van Genabeek naar de 
gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie 
en Monumenten, een archeologische site en de 
Bastionder, ook wel de Archeocrypte genoemd. 
Vertrek vanuit Eindhoven: 12 uur of verzamelen in 
Den Bosch. Eigen bijdrage voor vervoer: 5 euro. 
Aanmelden kan bij Peter Seinen: seinen@iae.nl. 
 
Lezing ‘Hoe mooi dat Vuur-steen is’ 
Op 3 mei houden Willem van de Bosch en Pieter 
Dijkstra een lezing over vuursteen met als titel 
‘Hoe mooi ons Vuur-steen is” Beide heren zijn zeer 
actief bij de heemkundekring Asten? 
 
Noteer alvast 14 juni 
Noteer alvast deze datum alvast in uw agenda! Er 
is dan excursie gepland naar Haarlem. Meer 
informatie volgt ter zijn tijd. 
 

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk
12 13 14 15

Ma 21 28 AC-vergadering 4 11
Di 22 29  5  12
Wo 23 Jaarvergadering 30 6 13
Do 24 31  7 14
Vr 25 1  8  15
Za 26 Excursie Den Bosch 2 9 16 ALV AWN
Zo 27 3 Archeoloop 10 NBG lezingen 17

April April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk
16 17 18 19

Ma 18  25 Paasdag 2 9
Di 19  26  3 10
Wo 20 Bestuursvergadering 27 4 Lezing Willem 11
Do 21  28 5 12
Vr 22  29 6 13
Za 23 30 Koninginnedag 7 14
Zo 24 Paasdag 1  8 15

Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk
20 21 22 23

Ma 16 23 30 6  
Di 17  24  31 7  
Wo 18                                                                                     25  1 Bestuursvergadering 8
Do 19 26  2 Hemelvaart 9
Vr 20  27  3 10
Za 21  28 4 11
Zo 22 29 5 12 Pinksteren

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     2 februari 2011
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VELDWERK 
 
 
Opgravingen in Eindhoven 
Op maandag 14 maart is begonnen met een 
nieuwe opgraving in het uiterste noorden van 
Eindhoven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
(project)medewerkers van de afdeling Archeologie 
van de gemeente Eindhoven. Het onderzoek zal in 
eerste instantie bestaan uit in totaal vijf hele lange 
en brede proefsleuven. Het onderzoeksterrein ligt 
tussen de Castilielaan en het noordelijke deel van 
de randweg Eindhoven. Op dit terrein zal een van 
de laatste grote uitbreidingen van de bebouwde 
kom van de gemeente Eindhoven komen. Om te 
beginnen zal er een basisschool worden gebouwd.  
 
Aan de hand van historisch kaartmateriaal is 
gereconstrueerd dat precies op dit terrein een 
groot deel van een laatmiddeleeuws buurtschap 
lag, 'Hoeven' genaamd (oorspronkelijk deel van de 
gemeente Son). Het enige wat daar thans nog 
bovengronds aan herinnert zijn enkele bomen die 
typisch zijn voor oude erfbeplantingen. Op het 
terrein zijn afgelopen jaren bovendien vondsten uit 
de steentijd en de Romeinse tijd verzameld. Het 
proefsleuven-onderzoek zal ongeveer twee weken 
in beslag nemen. Indien er inderdaad een 
waardevolle archeologisch vindplaats wordt 
gevonden, dan zal hier een behoorlijk grote 
opgraving gaan plaatsvinden, mogelijk zelfs nog dit 
jaar. 

Niet ver van het vorige gebied zal, eind maart of in 
april, een tweede proefsleuven-onderzoek gaan 
plaatsvinden. Ook dit onderzoek zal worden 
uitgevoerd door (project)medewerkers van de 
gemeente Eindhoven. Het gaat hier om een terrein 
dat pal langs de beroemde (tot in China toe!) 
opgraving van Ekkersrijt ligt, langs het IKEA-
terrein, opgegraven in 2006-2008. Wie weet wordt 
er hier de zuidelijke rand van de grote bronstijd-
nederzetting van 'Ekkersrijt' gevonden? Ook dit 
onderzoek zal ongeveer twee weken in beslag 
gaan nemen. Mocht er inderdaad iets belangrijks 
worden gevonden, dan zal ook hier een forse 
opgraving moeten plaatsvinden, die waarschijnlijk 
ook dit jaar nog moet worden uitgevoerd. 
 
Een derde (kleinschalige) opgraving zal 
plaatsvinden onder het nu nog bestaande gebouw 
van het Eindhovens Dagblad in het centrum van 
Eindhoven (hoek Wal en Grote Berg). De planning 
hiervan en wie dit gaat uitvoeren is nog niet 
bekend. Vooralsnog zal uitsluitend op 
doordeweekse dagen worden gegraven. 
Vrijwilligers zijn per definitie welkom, maar 
waarschijnlijk het allerwelkomst tijdens het 
eventuele grootschalige vervolgonderzoek van 
Castilielaan en Blixembosch. Voor meer 
informatie: mail naar archeologie@eindhoven.nl 

 
 
 
 
 
HERINRICHTING WERKRUIMTEN ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Ruim vijf jaar geleden is het Archeologisch 
Centrum verhuisd naar het huidige gebouw aan de 
Deken van Somerenstraat in het centrum van 
Eindhoven. Dit gebouw is tevens het 
'hoofdkwartier' van onze vrijwilligers. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling hier slechts 
'tijdelijk' (in eerste instantie drie maanden) te 
verblijven. Na ruim 15 jaar 'tijdelijk' te hebben 
verbleven in ons vorige onderkomen aan de 
Keizersgracht 2 te Eindhoven beginnen wij te leren 
wat onder 'tijdelijk' dient te worden verstaan. Voor 

ons, archeologen, is dat ook maar een rekbaar 
begrip, we vinden het niet erg om nog langer in 
ons huidige onderkomen te verblijven. De 
komende maanden zullen de werkruimten op 
begane grond wat praktischer worden ingericht. De 
meeste vitrines worden verplaatst en de inrichting 
ervan zal worden gewijzigd. De nieuwe inrichting 
zal zodanig worden dat er een typologisch 
opgestelde collectie zal ontstaan. Tegelijkertijd zal 
de vergelijkingscollectie worden gerenoveerd. 
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IN DE REGIO 
 
 
Een actueel overzicht van opgravingen in de regio is hieronder opgenomen.  
 
locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Son – Ikea (opgraving) ADC Febr – mrt 2011 
Steensel  - Boterbogten (opgraving) ACVU-HBS Mrt en juni 2011 
Reusel - Zuid (opgraving) Grontmij (?) Mrt-juni 2011 
Aarle-Rixtel – Zonnetij (opgraving) BAAC Mrt 2011 
Bladel – De Pan (opgraving) -- Voorjaar – zomer 2011 
Best – Aarle (opgraving) -- 2011-2012 
Bergeijk – Waterlaat (opgraving) -- 2011? 
Knegsel – Poelenloop (proefsleuven)  2011 
Hooge Mierde – Leendestraat (opgraving) Synthegra (?) 2011 
Casteren – Dorpstraat/Kerkstraat 
(proefsleuven met doorstart) 

ADC (?) 2011 

Heeze-Rulse laan (proefsleuven) ?? 2011 
Wintelre – Verlengd Aangelag 
(proefsleuven) 

?? 2011 

Oirschot – Sint Joris (opgraving) ?? 2011 
Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? 2011 
Beek en Donk – De Hees (proefsleuven) ?? 2011 
Heeze – Tovernest (proefsleuven) ?? 2011 
Nuenen – Beekse Tuinen (proefsleuven) Grontmij (?) 2011 
Nuenen – Schoolpad (proefsleuven) ?? 2011 
Luijksgestel – MFA 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2011 

Handel – kernplan (archeologische 
begeleiding) 

?? 2011 

   
 
 
 
 
 
UIT DE REGIO 
 
 
Symposium ‘De waarde van ons cul-
tuurlandschap, nu en straks’, Gemert 
Op vrijdag 15 april organiseren Streekhuis De Peel 
en heemkundekring De Kommanderij Gemert 
gezamenlijk het symposium “De waarde van ons 
cultuurlandschap, 
nu en straks”.  
De Gemertse 
heemkundekring 
doet dat in het kader van haar 70 
jarig jubileum en voor het Streekhuis 
is het thema cultuurlandschap één 
van de pijlers bij de uitvoering van 
Plattelands-ontwikkeling.  

Het symposium gaat in op allerlei aspecten van het 
landschappelijk erfgoed met als kernbegrippen: 
kwaliteit van het landschap, beleidsvorming en 
regelgeving, erfgoed in plattelandsontwikkeling en 
ruimtelijke ordening, kosten en baten. Ook de 
resultaten en werkwijze binnen Plattelands-
ontwikkeling Peelland komen aan de orde.  
 
Het programma bestaat uit twee inleidingen: 
 ‘Cultuurhistorie, omdat het wat waard is!’ door 

dr ir Elisabeth Ruijgrok, Teamleider Milieu-
economie bij Witteveen & Bos 
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 ‘Behoud en ontwikkeling van cultuurlandschap’ 
door Henk Baas, Hoofd Landschap van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
Daarna zijn er parallelsessies over  
 ‘M.e.r.: ook cultuurhistorie!’ door drs Geertje 

Korf, werkgroepsecretaris Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) 

 ‘Het hoe en waarom van erfgoedkaarten’ door 
drs Ria Berkvens, senior archeoloog, afdeling 
cultuurhistorie SRE Milieudienst 

 ‘De betekenis van cultuurhistorie voor recreatie 
en toerisme’ door Erik van Nuland, secretaris 
Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) 
Brabant 

 ‘De “mysteries” van Gemert-Bakel en andere 
verhalen‘ door Ad Otten, lokaal historicus, 
staatssecretaris Gemert Vrijstaat en presen-
tator van lokale TV serie “Mysteries van 
Gemert-Bakel” 

 ‘Cultuurhistorische aanpak en resultaten bij 
Plattelandsontwikkeling’ door ir Jan Timmers, 
coördinator cultuurhistorie en projectleider in 
Gemert-Bakel en Peelland. 

Meer info over lezing en parallelsessie vind je op 
www.heemkundekringgemert.nl of 
www.streekhuisdepeel.nl. Het symposium vindt 
plaats in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. 
Deelname is gratis. Aanmelden is wel nodig. Dit 
kan telefonisch op 0493-387450.of per email: 
l.schriks@streekhuisdepeel.nl. 
 
Uden Slabroek 
Momenteel werkt de Archeologische Monumenten-
wacht aan de reconstructie van het grafveld van 
Uden Slabroek. In totaal worden zo’n tachtig 
grafheuvels op hun oorspronkelijke plaats 
heropgebouwd inclusief de daartoe behorende 
palenrij, die tijdens de opgraving van vorig jaar 
werd aangetroffen. Ook de (post?) middeleeuwse 
landweer, die ooit de grens aangaf tussen het 
Hertogdom Brabant en het Land van Ravenstein 
en daarbij dwars door het grafveld liep, wordt 
opnieuw zichtbaar gemaakt. De presentatie van 
het geheel zal naar verwachting komende zomer 
plaats vinden, tegelijkertijd worden dan de 
resultaten van de opgraving van vorig jaar bekend 
gemaakt. 
 
Uden Noord 
In week 12 en 13 gaat Archol b.v. een opgraving 
uitvoeren in het voormalige tracé van de 
Erphoevenweg. Deze weg vormde de oostelijke 
begrenzing van het opgravingsterrein Uden Noord 
waar vorig jaar een grote Romeinse nederzetting 

werd blootgelegd. Het vermoeden bestaat dat de 
nederzetting zich verder in deze richting uitstrekte. 
Tevens zal Archol in deze periode een bescheiden 
proefsleuvenonderzoek uitvoeren op een locatie 
aan de Hoefstraat, op korte afstand van de 
Erphoevenweg . 
Goof van Eijk  
 
Stamhuijs aangelagh op Cleen Eijndt 
Emailverslag van een opgraving 
Het betreft het project "Het Stamhuijs" aangelagh 
op Ceen Eijndt voor het eerst vernoemd in 1643, 
een opgraving door AVKP, uiteraard met 
toestemming van RCE. 

21/2 – Vrijdag om 8 uur begonnen, temperatuur 
erg laag, veel wind en een beetje mist. Er is 
inmiddels een vlak aangelegd van 40 meter lengte 
en 15 meter breedte! Zand door de loader constant 
afgevoerd. Het vlak is voor 2/3 ingetekend door 
Theo de Jong (als vrijwilliger), Huub de Jong en 
Laurens Mulkens. Bij de graafmachine heeft o.a. 
Willem van den Bosch gestaan om de eerste 
indrukken in het vlak in te krassen. 
Zaterdag om 9 uur begonnen, temperatuur wede-
rom laag en soms behoorlijk veel wind. Het 
resterende 1/3 deel van het vlak door Devon en 
Huub de Jong verder afgewerkt. Tevens zijn al 
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ongeveer 8 sporen gefotografeerd, gekrast, 
getekend!! Het hele 40 meter vlak is per 4 meter in 
detail gefotografeerd (door Henk Wijn). Planning 
voor morgen:We kunnen beginnen om 8 uur omdat 
de graafmachine en loader dan al beginnen! 
 
27/2 – Wij zijn nu alweer 7 werkdagen aan de 
gang met 11 vrijwilligers en zijn daar samen al 31 
werkdagen bezig geweest!! De weersomstandig-
heden: ‘s morgens onder nul en werken in de mist, 
druilregen en soms een zonnetje! Er zijn al meer 
dan 400 foto's (inclusief die van Laurens) gemaakt! 
Er zijn van de 2 putten vlaktekeningen gemaakt en 
ongeveer 40 sporen getekend!! Tot onze verbazing 
hebben wij een deel van het stenen fundament 
gevonden van het Stamhuijs! 
 

 
wetsteen 

 
Onze kollega Wim van Heeswijk heeft nog 5 
waterputten aangewezen die we nog kunnen gaan 
onderzoeken. Ook willen we de potstal nog beter 
gaan bekijken, als het maar niet blijft regenen en 
deze verder vol loopt!  
 

 
compleet potje  

 

De vondsten zullen op de woensdagavonden 
worden schoongemaakt en beoordeeld op 
ouderdom, en kunnen daarna voorzover 
interessant worden getekend. 
 
1/3 – Huub de Jong en Martien Claassen zijn 
vandaag aan de gang gegaan om de kuilen en het 
vlak zo goed als mogelijk droog te pompen! Omdat 
het ook de komende dagen goed weer lijkt te 
worden gaan wij morgen (woensdag) weer 
beginnen. Ook komt vrijdag Liesbet van den Bruel 
om de kadastrale metingen te doen! Misschien is 
het handig om wat klapstoeltjes mee te brengen 
om tijdens de pauzes buiten te kunnen zitten. 
Vermoedelijk stoppen we begin volgende week  
 
4/3 – Omdat we veel aanmeldingen voor deze dag 
kregen moesten we het werk zo goed mogelijk 
verdelen. Willem van den Bosch en Huub de Jong 
hebben diverse coupes gegraven, gefotografeerd, 
gekrast en getekend en gingen daarna van plek 
naar plek om te helpen. Ineke Krugers, Martien 
Claassen, Wim van Heeswijk en Maria Brokken 
zijn veel bezig geweest met "schatgraven" en 
waren met enige "drang" bereid om mee te helpen 
om het vlak van het Stamhuijs te schaven om 
daarna weer snel te gaan" schatgraven". 
Jacques van Loon (onze Nederbelg) had een extra 
kruiwagen meegebracht om het vlak sneller op te 
kunnen ruimen, samen met Wim Londeman en 
Peter van Bussel hebben zij met plezier en energie 
veel tijd besteed aan het schaafwerk en afvoeren 
van zand en puin buiten het vlak. Henk Wijn rende 
van het een naar het ander met fototoestel, 
schoppen, troffels, etc, etc, om iedereen maar 
bezig te houden.  
 

 
scherven 

 
In de loop van de morgen kwamen de Helmondse 
Landmeters om de diverse punten uit te meten. 
Liesbet van den Bruel en Laurens Mulkens 
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kwamen om de diverse hoogtes te meten. Rond 
het middaguur kwam Tonnie van de Rijdt even 
langs terwijl wij gezellig in het zonnetje konden 
zitten tijdens onze lunch. 
Er is weer veel gedaan door iedereen en er zijn 
veel kleine en enkele bijzondere vondsten gedaan. 
De wens van de groep is om deze vondsten na het 
wassen zelf op ouderdom in te schatten alvorens 
onze "experts" er naar zullen kijken! De komende 
week plannen we voorlopig maandag en 
woensdag,om de puntjes op de I te zetten! Op 
donderdag of vrijdag komt dan nog eenmaal de 
graafmachine om het vlak nog te verdiepen 
volgens eigen wensen ! 
 
Henk Wijn 
 
Dank aan iederen voor de vrijwillige inzet! 
Deelnemers: Devon de Jong-Henk Wijn-Huub de 
Jong-Ineke Krugers-Jacques van Loon-Laurens 
Mulkens-Liesbet van den Bruel-Maria Brokken-
Marianne Prinz-Martien Claassen-Peter van 

Bussel-Theo de Jong-Willem van den Bosch-Wim 
Londeman-Wim van Heeswijk  
 

 
Een deel van de werkploeg 

 
 
 
 
WIE WEET WAAR? 
 
 
Bij het herinrichten in de werkruimte van de 
heemkundekring Dye van Best kwam een doos 
met grijze scherven tevoorschijn. Binnen de 
heemkundekring wist niemand hoe men in het 
bezit kwam van deze doos met aardewerk. De 
werkgroep Archeologie liet de restauratie uitvoeren 
door het Archeologisch Centrum Eindhoven 
waarbij geprobeerd werd om zoveel mogelijk 
passende scherven aan elkaar te lijmen. 
Uiteindelijk kunnen vier potten van grijs-bakkend 
aardewerk uit de veertiende eeuw worden 
vastgesteld. De produktieplaats is onbekend 
omdat in deze periode op meerderen lokale 
plaatsen bakovens stonden. Goed herkenbaar op 
de foto zijn de scherven die de bovenhelft vormen 
van een grote voorraadpot.  
Het zou een mooie aanvulling zijn voor de lokale 
geschiedenis indien we erachter kunnen komen 
wie deze scherven gevonden heeft. Daarbij willen 
we graag horen waar de vindplaats was. Deze 
oproep werd in december 2010 geplaatst in de 
lokale krant Groeiend Best.  

Ondertussen is bekend dat de heemkundekring via 
een gemeente-ambtenaar in het bezit is gekomen 
van de scherven. Wie en waar het uit de bodem 
heeft gehaald wordt nog geprobeerd te 
achterhalen.   
 
Frank de Kleyn  
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GOEDE IDEEËN?? 
 
 
De activiteitencommissie bruist van de ideeën, 
maar voordat we ze uitvoeren willen we graag 
weten of het ook goede ideeën zijn!  
Daarom peilen we jullie interesse in: 
 Workshop metaaldetectie 
 Workshop veldwerktechniek 
 Stedenbouwkundige ontdekkingen met Jelle 
Als er voldoende interesse gaan we verder met de 
organisatie.  

Of heb je misschien een ander voorstel, stuur even 
een mailtje naar Peter Seinen: seinen@iae.nl of 
spreek iemand van de activiteitencommissie aan 
op de woensdag-avonden. Je kunt kiezen uit: 
Carel van den Boom, Ellen van der Steen, Frank 
de Kleijn, Ine Pulles, Jacques Gerritse, Laurens 
Mulkens of Peter Seinen. 
 
 

 
 
 
 
UITNODIGING VOOR TWEE LANDELIJKE ACTVITEITEN 
 
 
De AWN-commissie Deskundigheidsbevordering 
nodigt u uit voor twee landelijke activiteiten: 
 
Studiedag Archeologie en Bouwhistorie 
Op zaterdag 2 april aanstaande is er weer een 
studiedag Archeologie en Bouwhistorie. Dit keer 
genaamd ‘En de boer hij ploegde voort’ met een 
verkenning van de oude boerderijen van Midden-
Delfland met Frits van Ooststroom.  
Deze dag begint rond 10:00 uur in Schipluiden en 
een bezoek aan 3 à 4 boerderijen in de omgeving. 
De nadruk ligt op de bouwconstructies en originele 
boerderijkenmerken. Einde van het programma ca. 
16:30-17:00 uur bij Museum Het Tramstation in 
Schipluiden, met borrel. Kosten 25,-, incl. lunch. 
Aanmelden kan tot 26 maart bij Kees Daleboudt. 
 
Leer op Loevestein 
Op zaterdag 28 mei aanstaande bent u welkom op 
Slot Loevestein voor een combinatie van leer en 

bouwhistorie. Iedereen heeft gehoord van Slot 
Loevestein, en van de boekenkist van Hugo de 
Groot. Maar wat niet iedereen weet is, dat Slot 
Loevestein een archeologische collectie heeft met 
daarin een aantal hoogst interessante leren 
voorwerpen. Vandaar de verrassende combinatie: 
Leer op Loevestein. 
Na een inwijding in de hantering en conservering 
van leren voorwerpen, wordt aandacht besteed 
aan de bouwhistorie van het slot. Inbegrepen: 
lezingen met reconstructie van het slot, lunch. 
Details (en aanmeldingsformulier) volgen later; 
maar zet vooral de datum vast in uw agenda! 
 
AWN Commissie Deskundigheidsbevordering 
Claudia Vandepoel en Kees Daleboudt 
cdaleboudt@planet.nl 
 

 
 
 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
Deze video uit 2000 kwam tevoorschijn in het 
AWN-archief. Deels in Eindhoven opgenomen 
(graafkamp Smalle Haven) met o.a. een jonge 
Nico en Theo. Ze zijn gedigitaliseerd en staan nu 

op youtube te zien via de volgende link: 
http://www.youtube.com/watch?v=A8LO1teSrnM. 
Daar staan meer filmpjes die door afdelingen op 
youtube zijn gezet. 
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STEM TEGEN SLUITING VLAARDINGS MUSEUM 
 
 
Beste AWN'ners, 
Het gemeente bestuur van de gemeente 
Vlaardingen heeft besloten om de jaarlijkse 
subsidie aan het Vlaardings Museum, voorheen 
Visserij Museum, te reduceren tot een dusdanig 
laag bedrag dat sluiting vrijwel zeker is. 
DIT MAG NIET GEBEUREN. 
Hiermee verdwijnt de geschiedenis van een stad 
en haar bewoners. Zo raakt Vlaardingen haar 
wortels kwijt en wat blijft er dan van over. De jeugd 
leert niet meer over de geschiedenis van hun 
visvangende voorouders en ook de archeologie 

verdwijnt uit beeld en dan wordt de geschiedenis 
uitgewist. 
 
Laat daarom een protest stem achter op 
http://www.museumvlaardingen.nl/47-7-Wat-vind-jij 
en help daarmee de gemeenteraad te overtuigen 
van de noodzaak van het behoud van het 
Vlaardings museum. Zo als het er nu uitziet is elke 
stem meer dan welkom, dus zegt het voort!!!! 
 
Hilde van Wensveen 
secretaris AWN afd. 8 "Helinium" 

 
 
 
 
 
NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Vanaf 10 december 2010 
 
Boeken 
 Handboek zoöarcheologie, 

 Maaike Groot. 
 The Cultural landscape &Heritage paradox. 
 Protection and development of the Dutch 

Archeological-Historical landscape and its 
European Dimen. 

 Tom Bloemers e.a. 
 Erfgoed op de kaart. 

Erfgoed en gemeentelijk ruimtelijk orde beleid 
Diverse auteurs 

 La céramique Romaine en Gaule du nord. 
Dictionnaire des céramiques. 
Auteur: R.Brulet. 

 Exchanging Medieval Material Culture. 
Studies on archeology and history present to 
FransVerhaeghe. 
Koen de Groote, Tys Dries & Marnix Piet. 

 Kloosters als religieus erfgoed. 
Bouwstenen voor een te voeren beleid. 
Sjef Hendrikx. 

 Opgravingen op Kampershoek Noord bij Weert. 
Grafvelden en nederzettingen uit de IJzertijd, 
Romeinse tijd en Volle Middeleeuwen. 
Henk Hiddink. 

 Roof frames from the 11th to the 19th Century. 
Typology and development in Northern France 
and in Belgium. 
Patrick Hoffsumer. 
 
 

 Een krans van steenovens. Vijf eeuwen 
baksteenfabricage rondom Arnhem. 
G. Janssen. 

 Archäologien den Rheinischen Lössborden 
Gerhard Bauchheness. 

 Beitrage zur Frühgeschichte des Xantener 
Viktorstiftes. 
H. Borger, F.W. Oediger 

 Aquae Granni, Archäologie von Aachen. 
Heinz CÜppers a.o. 

 Der Bandkeramischer Siedlungsplatz 
Langweiler 2 Kreis Düren. 
Jean Paul Farruggia, Rudolph Kuper. 

 Der Bandkeramischer Siedlungsplatz 
Langweiler 9 Kreis Düren. 
R Kuper, H Löhr, P Lüning und P Stehl. 

 Beitrage zum Paläolitikum im Rheinland 
Germany. 

 Beitrage zur Archäologie des Rheinlandes. 
Gerhard Bauchheness. 

 Beitrage zur Archäologie des Mittelalters 2 
Germany 

 Beitrage zur Archäologie des Mittelalters 3 
Germany. 

 Beiträge zur Archäologie des Römischen 
Rheinlands 4 Germany. 

 Siedlungen der Römischen Kaiserzeit auf der 
Aldenhovener Platte. 
Karl Heinz Lenz.  

 
 



10 

Tijdschriften 
Geschiedenis Magazine.  
Jaargang 44 2009 nr 7 oktober 
Opstand der Germanen, De slag bij het 
Teuteburgerwoud 9 na Chr. 
 
Schenking 
Romeins Glas in Noord Brabant. 
Tentoonstelling catalogus Oudheidkundig museum 
Sint Michielsgestel. 
F van den Dries. 
 
Rapporten 
In de rapporten wordt de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie gehanteerd. 
 
Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie. 
       
Waarden
  

Criteria  
  
  

Scores 
 

Beleving schoonheid 
 

 

 herinneringswaarde 
 

 

Fysieke 
kwaliteit 

gaafheid  

 conservering 
 

 

Inhoudelijke 
kwaliteit  

zeldzaamheid  

 informatiewaarde 
 

 

 ensemblewaarde 
 

 

 representativiteit 
 

 

NB: Scores zijn van 1 t/m 3 waarbij 1 de laagste waarde 
aangeeft en 3 de hoogste. 
 
Archeologisch Centrum Eindhoven 
Rapport 32 
Archeologisch onderzoek Gemert- Bakel,  
De Mortel – Vraant en Bakel Soersel. 
Ontginning en ruilverkavelingen in een moestuin-
complex en akkergebied. 
Rapportage inventariserend veldonderzoek- 
proefsleuven. 
Theo de Jong en Leonie Korthorst. 
april en okt. 2008 
Conclusie: Geen aanwijzing voor bewoning, geen 
vervolgonderzoek 
 
 
 

Rapport 47 
Archeologisch onderzoek Eindhoven Putten 
Leemkuilen en een waterput uit de Late 
Middeleeuwen. 
Kristel de Vos en Michel van der Weele 
Onderzoek juli/aug. 2007, verslag mei 2009 
Conclusie: Een geringe hoeveelheid archeolo-
gisch vondstmateriaal en een klein aantal sporen. 
Een middeleeuwse waterput met een interessante 
botanische vulling en enkele leemwinningskuilen.  
 
Rapport 48 
Archeologisch onderzoek Eindhoven – Jeroen 
Boschlaan 1 
Een laat middeleeuwse boerderij in Klein Tongelre. 
Jeanne-Marie Vroomans 
Veldonderzoek  6-10 juli 2009, verslag nov. 2009 
Conclusie: Doel van het onderzoek was het in 
kaart brengen van de archeologische ondergrond 
in het plangebied. Geen sporen in de beperkte 
proefsleuf, Buiten het pand is een waterput 
gevonden. Advies om een archeologisch 
vervolgonderzoek uit te laten voeren. De boerderij 
wordt als monument  behoud waardig geacht. 
 
Rapport 50 
Archeologisch onderzoek Helmond, Brandevoort 
2- Stepekolk en Hazenwinkel. 
Inventariserend veldonderzoek –proefsleuven. 
Liesbet v.d. Bruel, Christianne Louvenberg en 
Kristel Vos. 
Veldonderzoek aug. 2008 en maart 2009 
Verslag mei 2009 
Conclusie: Stepekolk: Gezien de verstoring van 
het archeologisch bodemarchief en de geringe 
onderzoeksresultaten wordt geen vervolg-
onderzoek geadviseerd. 
Hazenwinkel: Er is een groot aantal 
archeologische vondsten en sporen aangetroffen. 
De vondsten dateren uit de bronstijd, ijzertijd, 
Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Behoudenswaardig. 
 
Archol 
Archol rapport 133 
Geldrop Luchen 
Opgraving van een nederzetting uit de periode 
bronstijd – vroege ijzertijd. 
R. de Leeuwe 
Veldonderzoek eind 2008, begin 2009, verslag  
2009 
Conclusie: De resultaten bevestigen de 
verwachtingen uit het vooronderzoek. Er zijn veel 
sporen en vondsten gedaan met specialistische 
informatie over het gebied vanaf de midden 
bronstijd. De verwachting voor het niet onder-
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zochte deel van met name de dekzandrug is 
bijzonder hoog.  

ACVU-HBS 
Archeologisch Centrum Vrije Universiteit. 
Zuidnederlandse Archeologische Notities 227 
Inventariserend Veldonderzoek middels proef-
sleuven in het plangebied 
Zonnetij ”het Klavier” te Aartle Rixtel, gemeente 
Laarbeek. 
Karel Jan Kerckhaert en Ingmar Elstrodt. 
Vooronderzoek 2009, veldonderzoek 20 t/m 22 
september 2010. Verslag 2010  
Conclusie: Sporen en vondsten met name 
aardewerk en baksteen uit de 10 tot 13e eeuw zijn 
gevonden. Behoudenswaardig. 

BAAC 
Rapport A 10.0267 
Asten Heusden Gezandebaan 
Inventariserend veldonderzoek middels proef-
sleuven. 
P.G.H.Weterings 
Januari 2011, status: definitief 
Conclusie: Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Rapport A 09.0341 

Aarle –Rixtel Plangebied Dijkmanstraat 
Inventariserend veldonderzoek middels proef-
sleuven. 
A. ter Wal 
December 2010, status: definitief 
Conclusie Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeo-
logie: Beleving: n.v.t., fysieke kwaliteit: laag, inhou-
delijke kwaliteit: 1-2 
 
Rapport A 10.0256 
Bladel Lange trek 
Inventariserend veldonderzoek middels proef-
sleuven 
S. Brussé. 
December 2010, status: definitief 
Conclusie: 62 sporen gevonden maar niet van 
dergelijk belang dat ze niet bewaard dienen te 
worden noch verder onderzocht dienen te worden 
 
Rapport A 10 0169 
Gemert – Bakel De Mortel centrumplan 
Inventariserend veldonderzoek middels proef-
sleuven. 
N. Witte en P. Weterings. 
Oktober 2010, status: definitief 
Conclusie: Niet behoudenswaardig 

 
 
 
 
 
VAN DE LEESPLANK 
 
 
Vademecum Historische 
Bouwmaterialen, installaties en 
infrastructuur. 
 
Een mooi boek over bouwmaterialen. Een 
aanwinst en naast een goed geordend boek ook 
een mooi kijkboek. 
 
“Volledigheid bestaat uit kleinigheden, maar 
volledigheid is geen kleinigheid”. 
 

Deze uitspraak van 
Michel Angelo staat in 
het voorwoord van dit 
boek. een betere 
aanbeveling kan ik niet 
geven. 
Auteur: P Bot 
Uitgeverij: Het 
Veerhuis.  
 
Carel van den Boom 
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ARCHEOLOGIE VAN NEDERLAND 
 
 
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is het 
nationale centrum voor archeologie waar jong en 
oud kan genieten van de beschavingen van het 
oude Egypte en het Nabije Oosten, de Klassieke 
wereld en het vroege Nederland. 
 
De vaste afdeling met de collecties Nederland 
prehistorie en Middeleeuwen worden momenteel 
verbouwd. Deze vernieuwde afdeling, die 
'Archeologie van Nederland' heet, is december 
2010 geopend. De vormgeving is spectaculair: een 
groot, wit lint loopt als een tijdbalk door de afdeling 
heen. 
 
 
 
 
 
EXCURSIE NAAR JUBELPARKMUSEUM 
 
 
Begin januari van dit jaar verscheen op Twitter een 
aankondiging over de tentoonstelling ‘Tussen 
hemel en hel’ in het Jubelparkmuseum te Brussel. 

 
 
Via het medium Twitter kan men actuele berichten 
volgen over archeologie, erfgoed, monumenten, 
boeken en tentoonstellingen. De berichten worden 
onder ander verzorgd door de archeologen in Delft 
en Rotterdam, Erfgoedstem Nederland en 
Vlaanderen, Monumenten NL en de AWN. In 
maximaal 140 tekens wordt nieuws verspreid die 
niet altijd via de normale media gaat. Door gratis 
aan te melden bij www.twitter.com is het mogelijk 
om via het account van onderstaande naam de 
berichten ook te gaan volgen.  
 
De excursiecommissie vond de aankondiging een 
goede aanleiding voor de 85ste excursie van onze 
vereniging. Op een regenachtige zaterdag reden 
we met een volle bus naar de hoofdstad van 
België. Precies volgens het programma liepen we 
om 12.00 uur het museum binnen. De 
tentoonstelling waar wij op af kwamen ging over 
sterven in de middeleeuwen vanuit verschillende 

invalshoeken zoals archeologie, kunst-
geschiedenis, sociologie, godsdienstwetenschap 
en forensisch onderzoek. De thema’s die 
behandeld werden zijn: de oorzaken van de dood, 
de stervensbegeleiding en de doodsrituelen, de 
topografie van de dood (begraafplaats en 
cultusplaats) en van dood tot verrijzenis. De 
tentoonstelling bestond onder andere uit 
schilderijen, beeldhouwwerken, grafmonumenten, 
manuscripten, skeletten, wapentuig en 
archeologische vondsten. Alles was ruim opgezet 
maar hier en daar was er te weinig licht om de 
tekst te kunnen lezen. Tevens was er een 
powerpoint-presentatie over opgravingen op 
kerkhoven in Wallonië. Halverwege ons verblijf 
verzamelden we ons in het te kleine restaurant van 
het museum voor lunch. Na de uitgebreide lunch 
hadden we nog even tijd over om in de 
museumwinkel te snuffelen. Om 15.00 uur vertrok 
de buschauffeur na toestemming van Nico naar 
het dorp Londerzeel. Daar bezochten we 
overblijfselen van het mottekasteel Lundersala uit 
de twaalfde eeuw. Bij de motte gaf Nico een 
toelichting over de geschiedenis. Mooi volgens 
schema vertrokken we terug naar Eindhoven. Een 
groepje deelnemers ging nog een glas heffen over 
de goede afloop van de excursie. Met een paar 
mensen minder sloten we de dag af met een 
berengezellig diner. 
 
Frank de Kleyn 
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BIOGRAFIE VAN HOEVES TEN POEL EN IN DE KAN  
archeologisch onderzoek van twee boerderijerven uit de middeleeuwen en nieuwe tijd in Sterksel, gemeente 
Heeze-Leende 
 
In opdracht van de gemeente Heeze-Leende heeft 
RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v. in 2007, 
2008 en 2010 archeologisch onderzoek (begelei-
dingen en opgravingen) uitgevoerd op de percelen 
Averbodeweg 2 en 4 in Sterksel. Deze onder-
zoeken waren nodig om op de percelen woning-
bouw te kunnen realiseren. Door de provincie 
Noord-Brabant werd een financiële bijdrage aan 
het onderzoek geleverd waardoor een groot deel 
van het archeobotanisch onderzoek kon worden 
uitgevoerd. 
 
De percelen die onderzocht zijn bestonden in het 
verleden uit de hoofd- en achtererven van twee 
boerderijen: hoeve Ten Poel en hoeve In de Kan. 
De hoofderven werden door een gracht begrensd 
met de achtererven. Het achtererf werd begrensd 
door de binnenste loop van de vierkante, dubbele 
omgrachting die rond de laat-middeleeuwse kern 
van Sterksel heeft gelopen. 
 
Door de goede kwaliteit van archeobotanische en 
ecologische resten ontstond samen met het 
algemeen sporenbeeld, een goed beeld van het 
landbouwbedrijf, de economische bedrijfsvoering, 
de functies van de verschillende bijgebouwen, de 
watervoor-ziening, de inrichting van erven, de 
families en de vegetatie op het erf en de directe 
omgeving van Sterksel.  
De kracht van het onderzoek ligt niet alleen in de 
archeologische opgraving maar ook in de 
integratie van eerder uitgevoerd historisch 
archiefonderzoek over Sterksel en de abdij van 

Averbode. De abdij was honderden jaren eigenaar 
van de heerlijkheid Sterksel. 
 
Het onderzoek in Sterksel heeft een zodanige 
schat aan informatie opgeleverd, dat besloten is 
om de rapportage over het onderzoek in een 
beperkte oplage in boekvorm te laten verschijnen. 

De presentatie van het RAAP-Rapport 2155 “Een 
biografie van hoeves Ten Poel en In de Kan 
(archeologisch onderzoek van twee boerderijerven 
uit de middeleeuwen en nieuwe tijd in Sterksel, 
gemeente Heeze-Leende), zal plaatsvinden op 23 
maart 2011 om 16.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2, Heeze.  
 
Drs. X.C.C. van Dijk zal als wetenschappelijk leider 
van deze opgraving een toelichting geven over de 
resultaten van dit bijzonder onderzoek in een 
gedeelte van een historische dorpskern. Tevens 
zal een kleine expositie van de opgraving worden 
ingericht met vondsten en foto’s. 

 
 
 
 
 
VREEMD IN EINDHOVEN 
 
 
Al duizenden jaren lang wordt Eindhoven door 
‘vreemdelingen’ bezocht. Van de Romeinen tot de 
Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog en de 
komst van Philips eind 19e eeuw: steeds weer 
werd het leven van alledag veranderd door 
invloeden van buitenaf. Veel van wat wij nu 
beschouwen als eigen en vertrouwd, is afkomstig 
van mensen en ideeën uit alle hoeken van de 
wereld. ‘Vreemd in Eindhoven’ gaat actief op zoek 

naar al die vreemde invloeden in de loop der 
eeuwen. Een zwerftocht langs creatieve mo-
menten uit de stadsgeschiedenis, die uiteindelijk 
resulteert in de vraag: wat is anno 2011 de 
Eindhovense culturele identiteit? ‘Vreemd in 
Eindhoven’ voert van het roerige verleden naar het 
dynamische heden en leert ons zo over de nog 
onbestemde toekomst. 
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‘Vreemd in Eindhoven’ is een project van Museum 
Kempenland en het Historisch OpenluchtMuseum 
Eindhoven. Vanaf juni 2011 presenteren deze 
musea zich met één gezamenlijke expositie 
verspreid over twee locaties; een opvallend 
concept in de museale wereld. Daarnaast worden 

verrassende verhalen in een lezingencyclus 
gepresenteerd, krijgen allochtone (amateur) 
kunstenaars de kans deel uit te maken van de 
campagne en wordt de jeugd op een wel heel 
bijzonder lesprogramma getrakteerd. Binnenkort 
meer informatie op www.vreemdineindhoven.nl 

 
 
 
 
 
IXEA, ROMEINS WOONWARENHUIS IN VENLO 
26 maart t/m 31 december 2011 
 
 
Op 26 maart gaat in Venlo de eerste vestiging in 
Europa van IXEA, je Romeinse woonwarenhuis 
open. De winkel komt in het Limburgs Museum en 
blijft geopend tot en met 31 december van dit jaar. 
IXEA is gespecialiseerd in alles voor het Romeinse 
huis.  
 
Je kunt, net zoals bij IKEA rondkijken, op een stoel 
zitten, het comfort van een bed testen, kasten 
openen, rondkijken in een keuken (met haardvuur) 
en gebruiksvoorwerpen beetpakken. Geheel in stijl 
met potlood en lineaal, foto’s van ontwerpers en 
richtingaanwijzers kun je rondlopen in de keuken, 
slaapkamer of living van de ideale Romeinse huis 
of naar het restaurant  waar heerlijke Romeinse 
maaltijden worden aangeboden (oa. fingerfood).  
De meubels zijn te koop. Het zijn zorgvuldig 
vervaardigde replica die direct kunnen worden 

meegenomen of worden 
besteld. Ze zijn vervaar-
digd op basis van 
originele meubels opge-
graven in Herculaneum, 
naar voorbeelden van 
fresco’s uit Pompeji en 
reliëfs van de sarcofaag 
van Simpelveld. Verder 
worden in vitrines originelen getoond van potten en 
pannen, glazen, flessen, kinderspeelgoed en 
fragmenten van fresco’s en geven korte films 
achtergrondinformatie. 
 
http://www.limburgsmuseum.nl/zien_en_doen/wiss
eltentoonstellingen/110222_IXEA.doc 

 
 
 
 
 
WIE HELPT MEE TIJDENS HET KEMPISCH STREEKFESTIVAL 
3 juli in Hilvarenbeek 
 
Op zondag 3 juli zal voor de tweede keer het 
Kempisch Streekfestival worden gehouden, dit 
keer op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Tijdens het 
evenement kunnen bezoekers kennis maken met 
de Kempische ondernemers en instellingen, 
proeven van streekproducten en genieten van 
muziek, cultuur, educatie en kinderactiviteiten.  
Het is een plek waar we mensen kennis kunnen 
laten maken met archeologie en onze vereniging. 
AVKP is dan ook gevraagd om deel te nemen aan 
het evenement met een standje of een activiteit.  

We overwegen om als AVKP deel te nemen aan 
het festival en zoeken mensen voor wat 
ondersteuning. Vind je het leuk om over je eigen 
hobby wat te vertellen en archeologie zichtbaar te 
maken, meld je dan even aan bij Winnie van 
Vegchel awnafdeling23@wanadoo.nl . 
 
Meer informatie over het festival vind je op 
paviljoenkempengoed@brabant.nl. 
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ONDERZOEK VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG  
Raakvlak van herinnering, historie én archeologie? 10 april 
 
De Archeologische Sectie van het Noordbrabants 
Genootschap organiseert samen met Brabants 
Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op 
zondag 10 april 2011: ‘Onderzoek van de Tweede 
Wereldoorlog’ raakvlak van herinnering, historie én 
archeologie? Dit vindt plaats in Nationaal 
Monument Kamp Vught  
 
Het programma  
 Inleiding door dagvoorzitter drs. Eugene Ball 

(bestuurslid Archeologische Sectie NBG; 
senior-archeoloog Diachron UVA) 

 ‘Houdt het dan nooit op?’ Belang en betekenis 
van de Archeologie van de WOII, drs Ruurd 
Kok (seniorarcheo-loog/teamleider RAAP) 

 ‘Archeologie van de WOII in de praktijk', drs Jos 
van de Weerden (projectleider BAAC bv) 

 ‘De Luftwaffe onder de grond’, archeologische 
overblijfselen uit WOII in Eindhoven door drs 
Nico Arts, gemeentelijk archeoloog Eindhoven 

Lunch en rondleiding door Kamp Vught  
 ‘Samenwerking tussen (amateur)historici en –

archeologen ter bevordering van onze kennis 
over de WOII, dhr. Wilco Vermeer (STIWOT) 

 ‘Kamp Amers-foort, opgraving van een 
‘schuldig landschap’, drs Ivar Schute (senior 
projectleider RAAP) 

 ‘Archeologisch onderzoek van de WOII?, drs. 
Ruurd Kok inclusief discussie. 

 
De kosten bedragen € 22,00 p.p. inc. consumptie 
en lunch, te betalen in de zaal,. Aanmelden is 
noodzakelijk, uiterlijk 4 april. Dit kan per e-mail: 
nbgarcheologie@gmail.com of bij Jan Broertjes, 
Donjon 14, 5664 PD Geldrop. Vermeld uw naam, 
adres, postcode, woonplaats, emailadres en aantal 
personen. Meer informatie vindt u op:  
http://www.brabantsheem.nl/0309-archeologische-
studiedag-2.html  
 
Namens de Archeologische Sectie van het NBG 
en Brabants Heem,  
P. van Nistelrooij, vz Archeologische Sectie NBG 
A. Velthausz, bestuurslid Brabants Heem. 
 

 
 
 
 
 
RO-GROEP 
 
 
Jurisprudentie  
 
Beroep heemkundekring Asten door Raad van 
State ongegrond verklaard 
Heemkundekring De Vonder had bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State beroep 
ingesteld voor het bestemmingsplan 'Woon-
gebieden Asten' (201002329/1/R3). In dat 
bestemmingsplan wordt volgens de Vonder het 
archeologisch belang onvoldoende beschermd. 
Een aantal gebieden heeft ten onrechte geen 
dubbelbestemming als archeologische waarde 
gekregen. De gemeente heeft zich, bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan voor 
archeologie uitsluitend gebaseerd op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de 
provincie. Een groot deel van het plangebied is op 
die kaart niet gekarteerd. Er is een meer een 
gedetailleerde kaart beschikbaar (in 2005 op 
verzoek van de heemkundekring opgesteld.). 

Bovendien staat sinds 2007 de oude dorpskern 
van Asten op de Archeologische Monumenten-
kaart (AMK) als archeologisch monument. De 
gemeente had deze gegevens in haar 
vooronderzoek moeten betrekken, aldus de 
Vonder. 
 
De Raad van State heeft het beroep ongegrond 
verklaard met als belangrijkste motiveringen dat 
het hier om een zogenoemd conserverend 
bestemmingsplan gaat en dat er voor de gemeente 
geen reden was te twijfelen aan de juistheid van 
de CHW. Door het conserverend karakter van het 
bestemmingsplan zal er weinig bodemverstoring 
plaatsvinden en waar wel nieuwbouw is 
toegestaan heeft reeds archeologisch vooronder-
zoek plaatsgevonden en is passende bescherming 
in de bestemmingsomschrijving en planregels 
opgenomen. 
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Archeologen en juristen, waaronder ook bij de 
RCE zijn nogal verbaast over deze uitspraak. Hen 
bevreemd het dat een generieke kaart (CHW) in de 
plaats wordt gesteld van een specifieke kaart. Die 
generieke kaart heeft vanwege het schaalniveau 
‘witte vlekken’ waarover ook in de uitspraak wordt 
gesproken. Die vlekken worden door een 
specifieke kaart nader ingevuld. Het ligt voor de 
hand dat dan die kaart wordt gebruikt. 
De volledige reactie van de RCE op deze uitspraak 
is te lezen op onze website en op landelijke site 
van de AWN www.awn-archeologie.nl (onder 
Werkgroep Belangenbehartiging en dan 
voorbeelden). 
De voorkeur van gemeenten om zich alleen op een 
CHW te baseren heeft er waarschijnlijk mee te 
maken dat op die kaart ‘minder archeologie’ staat. 
Het is zorgelijk als dit in toekomstige 
bestemmingsplannen navolging vindt. 
 
Zienswijzen Uden Steeuwichtweg 
In september van het afgelopen jaar is er o.a. door 
de AVKP een zienswijze ingediend op een 
bouwplan aan de Steeuwichtweg te Uden. (zie 
AVKP-actueel nr.37). De gemeente wilde het 
terrein vrijgeven omdat het volgens de 
Archeologische waardenkaart van de Provincie net 
buiten een gebied met een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting ligt. In de ingediende 
zienswijze heeft de AVKP gesteld dat de 
waardenkaart waar de gemeente haar besluit op 
baseert niet de juiste schaal heeft voor een 
dergelijk kleinschalig projectbesluit en dat het 
terrein, gezien de ligging aan de rand van een oud 
esdekcomplex, wel degelijk een hoge verwachting 
heeft voor vondsten uit de late Middeleeuwen en 
de Nieuwe tijd. In haar antwoord heeft de 
gemeente de bezwaren van de AVKP helaas niet 
inhoudelijk behandeld (welk kaarmateriaal of 
vooronderzoek is nodig voor een dergelijk besluit). 
Ze wijst de zienswijze af op basis van de 
veronderstelling dat de vindplaats in het verleden 
ernstig is verstoord door een wegverlegging en de 
daarop volgende ruilverkaveling. Daarnaast zou er 
in het recente verleden ook nog eens sprake zijn 
geweest van diepwoelen en ombanken in het 
plangebied. Hoewel het nog maar de vraag is of de 
bodem inderdaad zo ernstig verstoord is als wordt 
beweerd, lijkt een beroep weinig kansrijk. Hoewel 
we graag meer jurisprudentie zouden willen over 
het gebruik van de CHW als onderbouwing voor 
een bestemmingsplan (zie ook de uitspraak van de 
Raad van State voor Asten hierboven) leent deze 
zaak zich hier minder goed voor omdat er geen 
betere kaart beschikbaar is en de door de 

gemeente aangegeven eerdere verstoring een 
beroep ook minder sterk maken.  
 
Zienswijze Structuurvisie Rijk van 
Dommel en Aa 
In deze structuurvisie voor het middengebied 
tussen Eindhoven en Helmond wordt bij de 
uitgangspunten veel nadruk gelegd op het belang 
van cultuurhistorie. In de uitwerking komt dat 
echter niet terug, zeker niet voor archeologie. We 
hebben in onze zienswijzen, die we samen de SAS 
hebben ingediend, op een aantal archeologisch 
interessante gebieden gewezen die het vroege 
verleden zichtbaar en beleefbaar kunnen maken. 
De zienswijze is te vinden op onze website. 
 
Ontgronding zonder vergunning 
Medio vorig jaar werd door een van onze leden 
een ontgronding geconstateerd op een terrein met 
een hoge tot middelhoge verwachting. Dat is bij de 
provincie en gemeente gemeld. De werk-
zaamheden zijn stilgelegd en de provincie heeft 
alsnog een archeologisch onderzoek laten 
uitvoeren alvorens een vergunning voor verdere 
ontgronding te geven. Er bleken geen archeolo-
gische waarden meer aanwezig maar we zijn zeer 
tevreden over de wijze waarop dat onderzoek 
alsnog is uitgevoerd en wij door de provincie zijn 
geïnformeerd.  
 
Cultuurhistorie en de regionale agenda 
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) stelt een nieuwe regionale agenda op. We 
hebben daar samen met de SAS een aantal 
voorstellen voor gedaan. We hebben gepleit voor 
meer regionale samenwerking op het gebied van 
ruimtelijk erfgoed en voor een regionaal 
kenniscentrum archeologie, cultuurlandschap en 
gebouwd cultureel erfgoed. In de inmiddels 
bekende conceptagenda wordt cultuurhistorie als 
belangrijk thema genoemd maar worden helaas 
geen concrete plannen benoemd. We blijven hier 
wel voor ijveren en hebben heemkundekringen 
voorgesteld dat zij dit in gemeenteraden aan-
kaarten. De brief aan de SRE is op onze website te 
lezen. 
 
Adviezen aan heemkundekringen 
Heemkundekringen weten ons steeds beter te 
vinden met vragen over belangenbehartiging en 
ruimtelijke ordening. Ook buiten ons werkgebied. 
We kijken waar we kunnen graag mee, geven 
adviezen en helpen desgewenst bij het opstellen 
van een zienswijze.  
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Ledenvergadering AVKP 23 maart 
Alle leden hebben inmiddels de uitnodiging en alle 
stukken voor de ledenvergadering ontvangen. We 
zijn vooral benieuwd naar de discussie over het 
beleidsplan en horen graag wat de wensen en 
suggesties zijn van onze leden. 
 
ALV 16 maart te Wormer 
Dit is de Algemene Ledenvergadering van de AWN 
en voor alle leden toegankelijk. Daar worden de 
besluiten genomen over het beleid van de AWN. 
Op de agenda staan onder andere de 
toekomstvisie van de AWN, het beleidsplan 2011-
2013 en herziening van de statuten. 
Zie voor meer informatie Westerheem en de 
website www.awn-archeologie.nl/  
 
Deponeren vondsten door vrijwilligers 
Als vrijwilligersorganisatie kan, met toestemming 
van de RCE, archeologisch onderzoek worden 
gedaan op ‘vrijgegeven’ gebieden. Een van de 
voorwaarden is dat alle vondsten worden 
gedeponeerd in het provinciaal depot. Uit een van 
de heemkundekringen kregen we als signaal dat 
de eisen die voor aanlevering aan het depot 
worden gesteld zo hoog zijn dat daar door 
vrijwilligers haast niet aan is te voldoen. Het is veel 
werk en leidt tot extra kosten omdat alles in 

standaard zakjes, 
vondstkaarten en 
dozen moet worden 
aangeleverd. En daar 
kunnen dan nog, soms 
aanzienlijke kosten 
bijkomen voor hert 
geconserveerd aan-
leveren van vondst-
materiaal. 

We hebben daarover een overleg georganiseerd 
met Martin Meffert, de provinciaal archeoloog. Dat 
heeft helaas nog een oplossing opgeleverd. Het 
provinciaal depot moet die eisen wel stellen om het 
materiaal toegankelijk te houden voor toekomst 
onderzoek.  
Het depot heeft geen budget en geen capaciteit 
om vrijwilligers te ondersteunen als zij vondsten 
aanleveren uit een met toestemming van de RCE 
uitgevoerde opgraving. Ondersteuning is we wel 
voor melding van toevalsvondsten. Dat leidt tot de 
rare situatie dat je beter geen toestemming kunt 
aanvragen en het aan laat komen op 
toevalsvondsten bij waarnemingen of begeleiding. 

Dat willen we geen van allen. De afspraak is dat 
Martin Meffert en Tonnie van de Rijdt op zoek 
gaan naar fondsen om de kosten voor het 
deponeren van vondstmateriaal door vrijwilligers te 
financieren. Dat zou kunnen via afspraken met 
gemeenten of door een provinciaal fonds. De 
voorwaarden voor deponering en de 
ondersteuning ie de provincie daarbij wel of niet 
kan bieden zijn te vinden op onze website. 
 
Blog Archeologie ‘Onder Onze Voeten’ 
In de periode juli – december 2010 heeft de 
publiekscampagne archeologie ‘Onder onze 
Voeten’ plaatsgevonden. Een team van experts 
trok door de provincie Noord-Brabant en 
analyseerde op zeven plekken de vondsten van 
het publiek. 

In het kader van Onder onze Voeten is er een 
functionele, mooie en vooral goed bezochte blog in 
het leven geroepen: www.onderonzevoeten.nl. In 
de periode van 1 juli 2010 tot en met 14 december 
2010 werd het blog in totaal 4823 keer bezocht, 
waarvan 3490 keer door unieke bezoekers. Het 
lijkt er dus op dat de blog voorziet in een behoefte.  
 
Betrokken partijen willen dit initiatief graag 
voortzetten. Het kan dan een uitwisseling worden 
tussen amateurarcheologen, gemeente- en 
regioarcheologen en archeologische bedrijven. 
Als AVKP-bestuur ondersteunen we dit voorstel 
voor continuering. Het kan echter alleen slagen als 
onze leden daar ook actief aan gaan deelnemen. 
We horen graag van onze leden of daar 
belangstelling voor is en zullen dat op de 
ledenvergadering bespreken. 
 
 


